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Uprzejmie informujemy, że w po-
przednim numerze „Wiadomości” 
nr 6/146 w notatce p.t. „Dzielą się
życiem z innymi” wykorzystano
zdjęcia wykonane przez Jarosława
Strusia.

Darłowo stolicą wędkarstwa morskiego
3 grudnia, w Ośrodku Wczasowym Korsarz w Darłówku, Zarząd Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego „Łosoś” i Towarzystwo Miłośników rzeki Wieprzy 
i Grabowej zorganizowało przedświąteczne spotkanie wędkarzy i przyjaciół. 
Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. starosta sławieński Wojciech

Wiśniowski, burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz, przedstawiciel za-
rządu Głównego PZW – Józef Wróblewski, burmistrz Złocieńca Krzysztof
Zacharzewski, komendant Komisariatu Policji w Darłowie Andrzej Kamoda,
szef darłowskiej placówki Straży Pożarnej Piotr Słupski, a także liczne
grono wędkarzy z Darłowa i Sławna wraz z przyjaciółmi wędkarstwa.
W imieniu prezesa PZW Dionizego Ziemieckiego Akt Nadania Tytułu 
Stolicy Wędkarstwa Morskiego dla miasta Darłowa wręczył przedstawiciel
ZG PZW. Stało się tak na wniosek Kapitanatu Sportowego PZW w uznaniu
zasług wniesionych w rozwój i upowszechnienie wędkarstwa morskiego
oraz wkład w ochronę środowiska naturalnego i rozwój sportu wędkar-
skiego. Burmistrz Darłowa  Arkadiusz Klimowicz, także wędkarz, 
serdecznie dziękował władzom PZW za ten zaszczytny tytuł i zapewnił,
że Darłowo, jak na stolicę przystało zawsze będzie przyjazne dla wędka-
rzy, szczególnie morskich.
Z okazji spotkania opiekun Darłowskiej Szkółki Wędkarskiej Zbigniew
Surgiel został wyróżniony Srebrną Odznaką PZW. Organizatorami dorocz-
nego spotkania byli prezes miejscowego koła PZW Piotr Ebel i prezes sto-
warzyszenia Miłośników rzeki Wieprzy i Grabowej Wiesław Połczyński. 

W oBieKtyWie

Nadmorskie samorządy
oczekują rządowego
wsparcia inwestycji 
w małych portach 
i przystaniach rybackich, 
a także pomocy 
w zabezpieczani umocnień
brzegowych.  

� 23 listopada do centrum konfe-
rencyjnego w Darłówku zjechali
wójtowie i burmistrzowie z nad-
morskich gmin – od Zalewu Szcze-
cińskiego po Zatokę Gdańską. To-
warzyszyli im dyrektorzy portów
komunalnych. Obecni byli również

przedstawiciele wszystkich trzech
urzędów morskich i urzędnicy z mi-
nisterstwa gospodarki morskiej. 

Inicjatorem konferencji było
miasto Darłowo, a patronat nad nią
objął Związek Miast i Gmin Mor-
skich skupiający większość nad-
morskich samorządów.

W ramach Morskiego Forum Sa-
morządowego gminy opracowały
listę postulatów adresowanych do
rządowej administracji morskiej.
Część z nich dotyczyła inwestycji 
w małych portach i przystaniach ry-
backich. Inne przedstawiały postu-
laty samorządów co do zabezpie-

czenia plaż i brzegu morskiego.
– Udało nam się uzgodnić i zapre-
zentować wspólne stanowisko
strony samorządowej – mówi bur-
mistrz Darłowa Arkadiusz Klimo-
wicz. – To duże osiągnięcie. Do tej
pory każdy z samorządów
próbował coś na własną rękę wy-
walczyć w urzędzie morskim czy w
ministerstwie. Chodzi o to, że to sa-
morządy najlepiej wiedzą, co na ich
terenie należy zrobić w portach,
przystaniach i przy ochronie plaż.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i urzędy morskie mają na te zadania
fundusze z budżetu państwa i ze

środków unijnych. Chcemy podpo-
wiadać rządzącym co należy zrobić
i przypilnować realizacji.

Burmistrz Darłowa zaznacza, że
samorządowcom chodzi wyłącznie
o inwestycje w tą infrastrukturę,
która nie należy do samorządów. 
W przypadku Darłowa to np.: 
konieczna przebudowa falochronu
przy wejściu do portu i opaski 
brzegowej zabezpieczającej ląd 
w Darłówku Wschodnim. 

Janusz Bojkowski, wójt gminy
Postomino zgłosił m.in. potrzebę
modernizacji przystani rybackiej 
w Jarosławcu, a wójt gminy Da-

rłowo Radosław Głażewski upo-
mniał się o unowocześnienie przy-
stani rybackiej w Dąbkach. Obie
przystanie są administrowane przez
Urząd Morski w Słupsku.

– Minister Gospodarki Morskiej
Marek Gróbarczyk deklarował na
początku tego roku wolę konsultacji
i współpracy przy realizacji swoich
zadań z samorządami i Związkiem
Miast i Gmin Morskich. Organizując
Morskie Forum Samorządowe 
w Darłówku i przekazując nasze po-
stulaty wychodzimy panu mini-
strowi naprzeciw – dodaje A. Kli-
mowicz. �

Samorządy domagają się inwestycji od rządu

Morskie Forum w Darłówku 

U
roczyste otwarcie zostało
połączone z premierą
filmu „Łotr 1 z cyklu

Gwiezdne Wojny – Historie”. Rów-
nocześnie z kinami w dużych mia-
stach w Darłowie nastąpiła polska
premiera światowego hitu wyświe-
tlanego na ekranie o wymiarach 
9,5 x 5,5 metra. 

W holu witała wszystkich

grupa dzieci i młodzieży w stro-
jach z gwiezdnych wojen. Na
otwarcie kina przybyły władze
miasta, radni, miłośnicy dobrego
kina, Ryszard Jażwiński z radiowej
Trójki, guru dziennikarstwa radio-
wego i filmowego, który wielo-
krotnie uczestniczył w wydarze-
niach Festiwalu „Media i Sztuka” 
i duński reżyser Jacob Damas,

który swą kamerą uwiecznia wa-
żniejsze fakty z dziejów Królew-
skiego Miasta Darłowa. Przecięcia
wstęgi dokonali: Arkadiusz Kli-
mowicz – burmistrz Darłowa,
przewodnicząca RM Krystyna So-
kolińska, Arkadiusz Sip dyrektor
DOK-u, Ryszard Jaźwiński oraz
radna Krystyna Różańska. 

Przed ekranem znane melodie

filmowe grał zespół kameralny 
z Koszalina La Donna Mobile. 
Piękne i uzdolnione panie w wie-
czorowych kreacjach oraz dwóch
muzyków grających na trąbkach do-
dały premierze blasku.

Modernizacja, remont i cyfry-
zacja darłowskiego kina kosztowały
blisko 600 tys. złotych, z czego
kwotą nieco ponad 150 tys. zł dofi-
nansował przedsięwzięcie Instytut
Sztuki Filmowej.

Kino „Bajka” to jedno z najstar-
szych kin w Polsce, z dziewięćdzie-
sięcioletnią historią i zarazem jedno
z najnowocześniejszych kin 
w Polsce. Darłowskie kino ma teraz
super nowoczesną aparaturę i sprzęt
do wyświetlania filmów w jakości
4K, Ultra HD, a filmy się ogląda 
w okularach 3D. Ultra nowoczesny
system nagłaśniający sprawia, wra-
żenia „waw”, jakbyśmy byli uczest-
niczyli w wydarzeniach galaktycz-
nego centrum. Jednocześnie sala
widowiskowa, hol i toalety, zostały
gruntownie wyremontowane i zmo-
dernizowane. Cyfryzacja kina nie
tylko ułatwiła dostęp do szerokiego
najnowszego repertuaru, ale jedno-
cześnie podniosła komfort oglądania
filmów.  

L. WaLKieWicz

Super kino
W czwartek, 15 grudnia, w Darłowie uroczyście otwarto Kino „Bajka” 
po remoncie, modernizacji i cyfryzacji. 

Burmistrz w nakładce okularowej do oglądania filmów w technologii 3D (trójwymiar)

tys. zł kosztowała 
modernizacja kina
„Bajka” �

600
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Darłowskie Rady Osiedlowe 
– rocznica powstania  
W październiku 2016 minął pierwszy rok działalności darłowskich Rad Osiedli. efekty działania są budujące. Rady Osiedli,
składają się z 15 członków i są jednostkami pomocniczymi Miasta Darłowa. Uchwałą Rady Miejskiej Darłowo podzielone zostało
na pięć Osiedli. 
W poszczególnych osiedlach członkami Rad Osiedli zostali wybrani: 

Osiedle Zachód: 

Anna Małgorzata Bańkowska,
Burduk Magdalena, Krzysztof 
Robert Cybulski, Zuzanna Janas-
Żarska, Patrycja Olga Kaffke, Jerzy
Henryk Karliński, Paweł Koczan,
Stanisław Andrzej Kornaś, Kamil
Maciąg (sekretarz), Dariusz Ta-
deusz Nowak, Paweł Paćkowski, Ja-
nusz Resil (przewodniczący), Ro-
bert Kazimierz Siemiątkowski,
Janusz Sokoliński (wiceprzewodni-
czący), Tomasz Stefaniak.

Janusz Resil 
przewodniczący Rady

Osiedla Zachód

Osiedle Południe: 

Eugeniusz Berliński, Małgorzata
Brzozowska, Krzysztof Henryk
Dymianiuk, Daniel Radosław
Frącz, Sławomir Mirosław
Herman, Katarzyna Sylwia 
Karlińska, Edward Piotr Ko-
złowski, Angelika Monika Kuriata,
Jolanta Alicja Nowik, Danuta Ja-
goda Puczyńska, Dorota Jolanta
Ratkowska, Grażyna Anna Rygiel,
Julian Szulc, Halina Szymczak,
Artur Piotr Wejnerowski. 

Herman Sławomir, 
przewodniczacy Rady

Osiedla Południe

Osiedle Bema: 

Ireneusz Budzyński, Roman Cieślik,
Piotr Maciej Grosz, Błażej Jaźwiński,
Elżbieta Anna Kos, Jacek Janusz Ko-
walski (przewodniczący), Paweł
Krakowiak (wiceprzewodniczący),
Wojciech Józef Krakowiak, Kry-
styna Krzemińska, Radosław Lo-
renc, Joanna Misztal (sekretarz),
Zbigniew Andrzej Nowicki, An-
drzej Owczarek, Agnieszka Julia 
Tomaszewska-Sawicka, Piotr Wa-
rzuchowski .

Jacek Janusz Kowalski,
przewodniczący Rady

Osiedla Bema

Osiedle Centrum: 

Eugeniusz Jan Adamów, Renata
Głębocka, Agnieszka Renata Gło-
gowska (sekretarz), Mirosław Ja-
błoński (przewodniczący), Monika
Anna Jędrzejewska, Bartłomiej Ka-
zimierz Kruk, Jerzy Łańko, Łukasz
Adam Nowak, Józef Olejnik, Maria
Pancewicz, Jerzy Ryszard Rokosz
(wiceprzewodniczący), Bożena Ta-
tuśko, Krzysztof Piotr Walków,
Marcin Witkowski, Andrzej Jerzy
Zgud.

Mirosław Jabłoński, 
przewodniczący Rady

Osiedla Centrum

Osiedle Darłówko: 

Beata Maria Bral-Spodyniuk, Piotr
Paweł Chabiera (sekretarz), Jolanta
Beata Dąbkowska, Artur Hamer-
ling, Genowefa Klingiert, Adam Mi-
chał Lewandowski, Mateusz Ma-
tejek, Andrzej Tadeusz Orzechow-
ski, Piotr Wojciech Pasierbek, Da-
riusz Tadeusz Pawlaczyk, Violetta
Redlicka, Arkadiusz Krzysztof Sip
(wiceprzewodniczący), Grzegorz
Szymański (przewodniczący), Marek
Ireneusz Szypulski, Marian Wysocki.

Grzegorz Szymański, 
przewodniczący Rady

Osiedla w Darłówku

Prawo
Ustawa o samorządzie
terytorialnym stwierdza,
że Rady Osiedli są wyod-
rębnionymi jednostkami
pomocniczymi miast 
i gmin, które dbają 
o wspólny interes i wła-
ściwe funkcjonowanie
osiedla. Samorząd miasta
Darłowa określił granice
osiedli i uchwalił statuty
oraz kompetencje Rad
Osiedli. Członkowie rad
osiedlowych, pracują 
społecznie, czyli nie
otrzymują za swoją dzia-
łalność wynagrodzenia.
Decyzje rady osiedlowej
mają moc wnioskodaw-
czą oraz opiniotwórczą.
Celem działania rady
osiedla jest wsłuchiwanie
się w potrzeby mieszka-
ńców osiedla a także ko-
ordynowanie takich,
działań, aby było one
właściwie zarządzane.
Rada Osiedla jest or-
ganem uchwałodawczym,
do którego mieszkańcy
mogą zgłaszać swoje
problemy i wnioski. 
Organem Wykonawczym
w Osiedlu jest trzyoso-
bowy zarząd osiedla, 
w którego skład wchodzą:
przewodniczący zarządu,
wiceprzewodniczący 
zarządu i sekretarz. Kom-
petencje i zadania Rad
Osiedli zostały uchwalo-
ne przez Radę Miejską 
i są ujęte w statutach,
które znajdują się 
w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie 
internetowej UM.

Na działania rad osiedli w roku 2016 przeznaczono 72 500 zł, z tego 2 500
zł na potrzeby wspólne (tj. zakup artykułów papierniczych i komputero-
wych) oraz 70 000 zł na pięć rad osiedla po 14 tys. zł. Każda Rada Osiedlowa
po przedłożeniu planu finansowego dostała środki finansowe na działania
inwestycyjne oraz bieżące. Projekt budżetu miasta na 2017 rok zakłada
zwiększenie kwoty do dyspozycji rad osiedli do 100 tys. zł.

Rada Osiedla Bema prawie połowę budżetu zainwestowała 
w upiększenie Parku Króla Eryka, dokonując nasadzeń roślin za kwotę 6 tys.
zł. Rekreacyjną altanę nad „Inkulą” wzbogacono w ochronne plandeki osła-
niające od wiatru wydatkując 3 tys. zł. Ponadto zakupione zostały materiały
do odnowienia sprzętu na placu zabaw, ławek nad „Inkulą” oraz tablicy osie-
dlowej w kwocie ok. 430 zł. W kwietniu odbył się „Rajd Rowerowy Osiedla
Bema”, który zakończył się ogniskiem nad „Inkulą”, jego koszta to niecałe 300
zł. W czerwcu odbył się „II Sasetkowy Festyn Rodzinny Osiedla Bema”,
którego koszty wynosiły ponad 2,5 tys. zł. Zakupiono tez dwie bramki do ho-
keja w kwocie 600 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały na działania bie-
żące tj. zakup słodyczy dla dzieci biorących udział w wydarzeniu „Krokusy
Króla Eryka” i materiały papiernicze. We wtorek 13 grudnia 2016 odbyła się
Wigilia Osiedla Bema, która kosztowała 900 zł. 

Rada Osiedla Południe postawiła głównie na inwestycje w na-
sadzenia roślin przy ulicach Marii Curie Skłodowskiej, Księżnej Anny oraz
Wieniawskiego wydatkując kwotę niespełna 10 tys. zł. Ponad 3,5 tys. zł zo-
stało przeznaczone na organizację festynu pt. „Wielkie Grillowanie”, który
odbył się 2 maja 2016 przy „Darłowskim Biegu Flagi”. Pozostałe środki 
zostały przeznaczone na materiały promocyjne Rady Osiedla Południe, 
w tym na zakup skrzynki kontaktowej i ustawienie choinki na placu zabaw
przy ul. Wieniawskiego.

Rada Osiedla Zachód całą pulę zainwestowała w budowę altany
rekreacyjnej nad stawikiem przy ul. Osadniczej. Pod wiatą znajduje się

drewniany stolik i ławki. Obok wiaty umieszczone zostało miejsce na
ognisko, grill i stojak na rowery.

Rada Osiedla Darłówko całą kwotę 14 000,00 zł wydatkowała na
zakup i montaż siedemnastu ławek, które zostały rozmieszczone w braku-
jących miejscach Darłówku.

Rada Osiedla Centrum
swoje wydatki skierowała na bez-
pieczeństwo montując 5 luster dro-
gowych w najbardziej potrzebnych
miejscach w centrum Miasta. Zaku-
piono też 5 ławek, które zostaną 
postawione wzdłuż deptaku przy
ul. Powstańców Warszawskich oraz
na Placu Kościuszki. Na obie inwe-
stycje przeznaczono 6 tys. zł. Wyko-
nano również tablicę informacyjną
Rady Osiedlowej, która kosztowała
3,5 tys. zł. ROC wspierała wyda-
rzenia społeczne t.j. „Grunt 
to Rodzinka”, „Morze Miłości” 
i „Darłowska Laponia Świętego Mi-
kołaja” pomagając w organizacji
oraz fundując nagrody. Łączny
koszt wynosi 800 zł. Zorganizowany został „Czyn Społeczny” (sprzątanie
parku przy ul. J. Conrada) wraz z ogniskiem który kosztował 450 zł. Pozo-
stałe fundusze przeznaczono na materiały promocyjne rady.

L. WaLkieWiCZ

Finanse
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– Wszędzie głośno o wspa-
niałych dokonaniach 
darłowskich wolontariuszy.
Jak to się zaczęło i kto kładł
podwaliny pod wolonta-
riacką działalność?
– Działalność wolontariacka 

w Darłowie rozpoczęła się od po-
wstania w 2002 r. w Liceum Ogól-
nokształcącym szkolnego klubu wo-
lontariusza, którego pomysłodaw-
czynią i koordynatorką była Dorota
Kuriata. Po kilku latach do Doroty
dołączyło kilka osób, które założyły
stowarzyszenie pod nazwą 
Darłowskie Centrum Wolontariatu.
Tych kilkanaście osób stworzyło
grupę, która działa do dzisiaj. Wo-
lontariat na pierwszy rzut oka wy-
dawać się może stratą czasu. Po-
święca się swój wolny czas, często
kosztem wielu wyrzeczeń, nie mając
z tego żadnych wymiernych ko-
rzyści. Są to jednak pozory. Jestem
pewna, że każdy, kto zaangażował
się w wolontariat potwierdzi, że
taka działalność przynosi mnóstwo
korzyści i doświadczeń. Nikogo nie
trzeba przekonywać, jak wiele życz-
liwości, ciepła, radości i pogody
ducha niosą ze sobą wolontariusze
w swojej pracy na rzecz innych. To
dzięki ich pomocy rozwija się ruch
wolontarystyczny w naszym re-
gionie. 

– Proszę wymienić ważniej-
sze etapy rozwoju darłow-
skiego wolontariatu
– W 2007 r. założyliśmy stowa-

rzyszenie, Centrum stworzyło sieć
wolontariatu, do którego należą
szkolne i przedszkolne kluby wo-

lontariusza, wolontariat pracow-
niczy, punkty wolontariusza. Po-
czątkowo kluby i punkty zakładano
tylko w Darłowie, jednak z czasem
do naszej sieci zaczęły dołączać
nowe kluby z całego powiatu sła-
wieńskiego. Od 2015 r. siedziba 
naszego Centrum znajduje się 
w budynku byłego dworca PKP 
w Darłowie. W kilku pomieszcze-
niach realizujemy różne zadania 
i projekty, które często odpowiadają
na potrzeby mieszkańców Darłowa
i okolicznych miejscowości.

– ilu mamy aktywnych 
wolontariuszy i kół obecnie? 
– Dzisiaj sieć wolontariatu

tworzy 25 punkty i kluby wolonta-
riusza, od przedszkolaków do 
seniorów. Sieć skupia około 700 wo-
lontariuszy, którzy pracują syste-
matycznie lub akcyjnie. Oprócz 
wolontariuszy jest wiele osób
wspierających, przyjaciół wolonta-
riatu. Nasze miasto może po-
chwalić się wolontariatem pracow-
niczym utworzonym w Stoczni
Darłowo, wolontariatem senio-
ralnym – Związek Emerytów i Ren-
cistów w Darłowie czy wolonta-
riatem przedszkolnym – Przed-
szkole nr 2 im. Janiny Porazińskiej
w Darłowie.

– Jak udało się uaktywnić
seniorów i młodzież? 
– Darłowo to specyficzne miasto,

w którym mieszkają ludzie aktywni,
chcący się zaangażować, podzielić
swoimi talentami z innymi. Jeśli
chodzi o młodzież to uczniowie

wszystkich darłowskich szkół
razem ze świetnymi koordynato-
rami wykazują się pomysłowością 
i bez problemu włączają się w nasze
działania. Młodzież z darłowskiego
liceum i ze szkoły morskiej anga-
żuje się w prowadzenie Pogotowia
Naukowego, czyli popołudniowe
lekcje dla młodszych kolegów i ko-
leżanek. Na młodych ludzi można
liczyć zawsze, kiedy trzeba przygo-
tować akcję, zbiórkę. Widać to było
podczas ostatniej akcji, czyli przy-
gotowaniu akcji dla Papuasów,
mieszkańców Kimbe. Seniorzy rów-
nież są aktywni, a w naszym Cen-
trum nie dzieje się nic bez seniorów.
Szczególnym zainteresowaniem
cieszą się zajęcia „Seniorzy w Sieci”,
prowadzone przez Artura Harę
oraz nauka języka angielskiego pro-
wadzona przez Dorotę Jastrzębską.
Ostatnio dużym zainteresowaniem
cieszą się również warsztaty hande
made, podczas których Ania Gra-
bowska wyczarowuje z uczestni-
kami zajęć cudeńka z papieru, ga-
łązek, sznurka. Przy stole siadają
wówczas obok siebie i seniorzy,
młodzież i dzieci. To takie nasze mi-
ędzypokoleniowe spędzanie wol-
nego czasu. Myślę, że ważne jest to,
że mieszkańcy Darłowa, ci starsi 
i młodsi wiedzą o tym, że jeśli ktoś
ma fajny pomysł na jakieś działanie,
może do nas przyjść i wspólnie je
zorganizujemy.

– Proszę wymienić kilka 
„zakręconych” osób i ich 
pomysły.
Wolontariat bez ludzi, ich zaan-

gażowania, pomysłów nie istnieje.
Dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że
bez kilku osób trudno byłoby nam
działać, bo przecież ciągle potrzeba
nowych pomysłów, świeżego spoj-
rzenia... Bezcenne jest dla mnie
wsparcie Justyny Tepurskiej i Jo-
anny Byrwy, a także ogromne
wsparcie Magdy Burduk. Wśród
osób pozytywnie zakręconych są
również Dorota Jastrzębska, Ania
Grabowska, Artur Hara i Piotrek
Ziemlewski (prowadzący zajęcia 
w Centrum). Myślę, że trudno by-

łoby wymienić wszystkie osoby, ale
bez nich nasz wolontariat nie ist-
niałaby.

– Jak obecnie wygląda mapa
z zasięgiem działalności DCW
– Dzisiaj naszym zasięgiem obej-

mujemy wszystkie gminy powiatu
sławieńskiego, ponieważ tam reali-
zowane są projekty programu gran-
towego „Działaj Lokalnie”. Również
w wielu miejscowościach naszego
powiatu istnieją szkolne kluby wo-
lontariusza, między innymi we
Wrześnicy, w Pieszczu, Korlinie.

RozmaWiał: 
Leszek WaLkieWiCz

Bezcenni darłowscy
wolontariusze
Rozmowa z JoaNNą WitkoWską prezesem stowarzyszenia Darłowskiego Centrum Wolontariatu 

#Najważniejsze 
przedsięwzięcia, 
imprezy cykliczne,
akcje prowadzone
przez darłowskich
wolontariuszy

� realizacja Programu „Działaj Lo-
kalnie” na terenie powiatu sławie-
ńskiego, oraz wsparcie finansowe
w formie grantów grup lokalnych
na działania służące społeczno-
ściom lokalnym,
� organizacja Darłowskiej Laponii
Świętego Mikołaja, 
� dofinansowywanie leczenia
dzieci ciężko chorych i niepełno-
sprawnych mieszkających obok nas
w ramach Funduszu Pomocy Dzie-
ciom Chorym, 
� przekazanie stypendiów 
dla wolontariuszy pozwalających
spełniać marzenia zdolnym 
i aktywnym młodym ludziom w ra-
mach programu „Wolontariusz 
z pasją", 
� prowadzenie Pogotowia Nauko-
wego, czyli pomocy w nauce dla
dzieci i młodzieży z matematyki,
fizyki, chemii, języka polskiego, 
i języka angielskiego,
� włączenie się do ogólnopolskiej
akcji „Podziel się posiłkiem” 
i „Świątecznej zbiórki żywności”,
� prowadzenie zbiórek publicznych
i kwest podczas akcji i festynów,
między innymi w ramach Dni 
Papieskich, Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, Festynu Ro-
dzinnego, Piłkarskiego, czy słu-
żących wsparciu bezpośrednio
osób potrzebujących pomocy,
� organizowanie kwest i loterii fan-
towych,
� akcje prowadzone przez wolon-
tariuszy w szkołach m.in.: Prace
leśne, Życzenia dla potrzebu-
jących, Święta z uśmiechem, po-
rządkowanie  grobów na lokalnych
cmentarzach, pomoc w hospicjum,
– Parapetówka na Stacji DCW, 
Zbiórki karmy dla zwierząt i wiele
innych.
� Realizacja projektu Seniorzy 
w Sieci 
� Zorganizowanie akcji Rozlicz PIT
za darmo 
� Przeprowadzenie akcji Czytam 
w Podróży Herberta 
� zorganizowanie spotkania 
z Franciszkanami z Kenii 
� konferencja dotycząca Funduszy
Lokalnych 
� Zorganizowanie festynu integra-
cyjnego dla osób niepełnospraw-
nych 
� Dzień Gier Planszowych 
� Cykl spotkań pod nazwą Kawia-
renki Obywatelskie 
� Wakacje z Wolontariatem 
� programy „Angielski z wolonta-
riatem”, „Niemiecki z wolonta-
riatem”, oraz warsztaty fotogra-
ficzne dla mieszkańców,
projekt filmowy „Zakręceni wolon-
tariusze”

#

Kto chce poznać szerzej 
działalność DCW powinien 
koniecznie obejrzeć film dokumen-
talny o darłowskim wolontariacie
pt „Nakręceni Wolontariusze",
który znajduje sie na interne-
towym portalu DCW.
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Przedświąteczna impreza
mikołajkowa w mieście
Króla Eryka organizowana

była już po raz ósmy przy
współpracy Darłowskiego Centrum
Wolontariatu i Miasta Darłowa. Im-
preza co roku zaskakuje nie tylko
różnorodnością własnoręcznych
dzieł, które pojawiają się na tutej-
szym jarmarku świątecznym, ale
także chęciami i zapałem wielu
ludzi dobrej woli, wolontariuszy 
i darczyńców, którzy są autorami
tego wydarzenia.

Tegoroczna edycja była niezwykle
udana zarówno pod względem, 
organizacyjnym, frekwencyjnym 
odniosła również sukces jako zbiórka
publiczna. Ustanowiono nowy 
rekord. Zaledwie dwie godziny
sprzedaży cegiełek zaowocowały
kwotą 13.644,83 zł, większą o dwa
tysiące niż w roku ubiegłym. 

Środki te zasilą działalność
Szkolnych Klubów Wolontariusza
jak również zostaną przekazane na
fundusz stypendialny dla wolonta-
riuszy pochodzących z niezamo-
żnych środowisk.

Darłowska Laponia Świętego
Mikołaja nie miałaby swojego
uroku, gdyby nie wszyscy Mali Ar-
tyści, którzy swoimi występami
wnosili uśmiech i świąteczny
klimat. W tym roku, za występy
chcemy podziękować: Martynie
Gradus wraz z Grupą Taneczną,
Tancerzom ze Szkoły Tańca Ewe-
liny Nidzgorskiej, Przedszkolakom

z Przedszkola „Jacek i Agatka”,
Przedszkolakom z Przedszkola Przy
Szkole, Przedszkolakom z Przed-
szkola „Promyczek”, Przedszko-
lakom z Przedszkola „Oto Bajka”,
Przedszkolakom z Przedszkola nr 2
im. Janiny Porazińskiej.

Organizatorzy imprezy pragną
również serdecznie podziękować
wszystkim tym, którzy w mniej-
szym lub większym stopniu przy-
czynili się do organizacji 8. Darłow-
skiej Laponii Świętego Mikołaja. 

Dziękujemy fundatorom ME-
GAPAK, którymi w tym roku byli:
Burmistrz Miasta Darłowo Arka-
diusz Klimowicz, Wójt Gminy
Sławno Ryszard Stachowiak, Przed-
szkole Przy Szkole, Wójt Gminy 
Darłowo Radosław Głażewski,
Hotel Lidia, Polskie Składy Budow-
lane Mrówka, Franciszek Dorosiń-
ski, Marszałek Województwa Za-

chodniopomorskiego Olgierd Ge-
blewicz,  Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej, Paweł Breszka
Casa Nostra Restorante e Pizza,
PortFish Zbigniew Owczarek i Jan
Omylak, Starosta Powiatu Sławie-
ńskiego Wojciech Wiśniowski.

Ogromne podziękowania należą
się również wszystkim współorga-
nizatorom imprezy czyli instytu-
cjom, spółkom i organizacjom miej-
skim, zaangażowanym firmom,
osobom prywatnym, Wolontariu-
szom i wszystkim ludziom dobrej
woli, którzy w mniejszym lub 
większym stopniu przyczynili się

do organizacji 8. Darłowskiej La-
ponii Świętego Mikołaja, a wśród
nich:

� Zarząd Portu Morskiego 
Darłowo
� Darłowski Ośrodek Kultury
� Komisariat Policji w Darłowie
� Straż Miejska w Darłowie
� Agencja Ochrony Szabel
� Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej 
w Darłowie
� Ochotnicza Straż Pożarna 
w Cisowie
� Fabryka Domów Mobilnych 
i Szkieletowych Lark Leisure
Homes
� Bałtycki Bank Spółdzielczy 
w Darłowie
� Zbigniew Surdel – Przedsię-
biorstwo Usługowo-Handlowe
� Healt Resort & Medical Spa
Panorama Morska
� Wójt Gminy Postomino
� Tomasz Stroński
� Baltic Net Spółka z o.o.
� Darłowska Grupa Produ-
centów Ryb i Armatorów
Łodzi Rybackich
� Grzegorz Kinal – Firma
Elektro-Kam
� Ratownictwo Wodne Darłowo
� Szkolny Klub Wolontariusza
z Zespołu Szkół w Kopnicy
� Szkolny Klub Wolontariusza
z Zespołu Szkół Społecznych
w Darłówku
� Szkolny Klub Wolontariusza
z Gimnazjum Miejskiego 
w Darłowie
� Szkolny Klub Wolontariusza
z Liceum Ogólnokształcącego
w Darłowie
� Szkolny Klub Wolontariusza
z Zespołu Szkół Morskich 
w Darłowie
� Szkolny Klub Wolontariusza
z Zespołu Szkół Społecznych
w Słowinie
� Szkolny Klub Wolontariusza
z Zespołu Szkół w Starym 
Jarosławiu
� Szkolny Klub Wolontariusza
z Zespołu Szkół we Wrześ-
nicy
� Szkolny Klub Wolontariusza

ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Darłowie
� Szkolny Klub Wolontariusza
ze Szkoły Podstawowej 
w Staniewicach
� Szkolny Klub Wolontariusza
z Zespołu Szkół w Dąbkach
� Świetlica Środowiskowa
„Bezpieczna Przystań”
� Anna Grabowska – Panorama
Lesage
� Stowarzyszenie – My 3 koty 
i psy
� Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów 
� Uniwersytet Trzeciego Wieku
� Biblioteka Miejska im.
Agnieszki Osieckiej 
w Darłowie 
� Kompleks Wypoczynkowy
Róża Wiatrów
� Catering MIRA
� Hotel Lidia
� Dariusz Kos – Karczma
Rzymska
� Hotel Delfin

� Jadwiga Zając Prezes 
Zarządu „Społem”
� Anna Redlińska Kawiarnia
„AniAni”
� Marzena Maksymowicz sklep
ViaModa
� Dorota i Marcin Makarscy
„Rarytas”
� Gabriela i Adam Makarscy
„Cukiernia Makarscy”
� Anna Ławrów Zakład 
Fryzjerski
� Agnieszka Suwała Instytut
Zdrowia i Urody Yasumi
� Park Wodny Jan
� Pensjonat „Ola”
� Ewa i Zbigniew Koguciuk 
Zakład Złotniczo-Jubilerski
� Dariusz Kmita Sklep 
Owocowo-Warzywny
� Lilla i Bronisław Kendzia 
Delikatesy Bato
� Marcin Majewski PH „Max”
� Damian Gastół GASTÓŁ 
CONSULTING
� Magdalena Siemiątkowska
drogeria Jasmin
� Bożena Sowa sklep papierniczy
� Wiesław Połczyński „Cztery
Pory Roku”
� Damian Łukaszewski 
„Wysokie Foty”
� Stanisława Stypuła
� Agnieszka Wyczesany „Dobry
Dietetyk”
� Renata Potomska
� Osiedle Zachód
� Osiedle Centrum
� Darłowska Lokalna Grupa 
Rybacka
� Edyta Paszkiewicz
� Aneta Broczkowska.

Ta impreza ma w sobie magnes, który potrafi zjednać i chęci i ludzi. 4 grudnia 2016 r. w Darłowie, na głównym placu miasta
odbyła się ósma Darłowska Laponia Świętego Mikołaja. 

Laponia przyciąga tłumy



Wybrano władze
Młodzieżowej Rady Miasta
Darłowo na kadencję 2016 
– 2018 rok. 

� Wybory władz MRM odbyły się 
25 listopada, w Zespole Szkół
Morskich w Darłowie, po wcze-
śniejszym wyborze 14 młodzieżo-
wych radnych, a przewodniczyć 
im będzie Roksana Morawska 
z ZSM.

Z Zespołu Szkół im. S. Żerom-
skiego radnymi zostali: Aleksandra
Kaffke, Paulina Szymańska, Jakub
Warzuchowski, Aleksandra Woro-
biej, Magdalena Zawadka. 

Z Zespołu Szkół Morskich wy-
brano Jagodę Chudobę, Kaję Chu-

dobę, Antoniego Koguciuka, Rok-
sanę Morawską. 

Z Miejskiego Gimnazjum im. 
S. Dulewicza w MRM znajdują się
Alicja Parkitna, Hanna Pawlicka,
Dawid Schań. 

Z Zespołu Szkół Społecznych 
w MRM są: Karolina Cholewińska 
i Marta Koliczko. 

Jeden mandat MRM jest jeszcze
nieobsadzony. 

W wyniku głosowania prze-
wodniczącą Młodzieżowej Rady
Miasta w Darłowie została Roksana
Morawska. Jej zastępcą został
Dawid Schań. Sekretarzem Prezy-
dium Rady wybrano Martę Ko-
liczko. Członkami Prezydium zo-
stali wybrani Hanna Pawlicka 

i Alicja Parkitna. Ponadto wybrano
komisję rewizyjną w składzie: Kaja
Chudoba – Przewodnicząca, Antoni
Koguciuk i Jakub Warzuchowski 
– członkowie.  

Rolę doradczą i informatora 
o przepisach prawnych dotyczących
MRM pełniła zastępca kierownika
biura Rady Miejskiej Barbara Bu-
kowska. �

Młodzież się rządzi 

Radni Młodzieżowej Rady Miasta obecni na sesji 25 listopada 2016 roku
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Dzięki funduszom
europejskim budynek
darłowskiego barokowego
ratusza miejskiego, wpisany
do rejestru zabytków 
w roku 1955 r., poddany 
ma zostać w roku przyszłym
modernizacji energetycznej. 

� Darłowski samorząd złożył
wniosek do programu operacyjnego
woj. zachodniopomorskiego doty-
czącego modernizacji energetyczna
obiektów użyteczności publicznej.
Kryteria oceny premiowały reali-
zację projektów w budynkach wpi-
sanych do rejestru zabytków. 

– To najlepszy moment, by przy
uwzględnieniu dotacji z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego w ramach RPO WZ 2014-2020
można było objąć ratusz komplekso-
wymi pracami moderniza-cyjnymi 
– informuje Tomasz Breszka, kie-
rownik referatu integracji europej-
skiej i inwestycji w Urzędzie Miej-
skim w Darłowie. Jakie są plany
modernizacyjne? W ratuszu mają zo-
stać wymienione okna i centralne
ogrzewanie, zamontowana wenty-
lacja i urządzenia do monitorowania
oraz zarządzania energią, ocieplony
będzie strop pod poddaszem, funda-
menty, wymienione oświetlania na
energooszczędne, zamontowane do-
datkowe źródła zasilania budynku
w energię. 

Zakres prac przewidziany do re-
alizacji, na podstawie sporządzo-
nego audytu energetycznego, sza-

cowany jest na poziomie: 1 441 728
zł. Wsparcie możliwe do otrzy-
mania sięga 85 proc. tej kwoty. 

Pozytywna decyzja i przyznanie
wsparcia uruchomi kolejny proces
wdrażania projektu – sporządzenia
dokumentacji technicznej i uzy-
skania pozwolenia na budowę. 
Całość uzgodniona będzie z kon-
serwatorem zabytków, który na
etapie aplikowania wydał już
pierwsze zalecenia konserwator-
skie. Zgodnie z regulaminem kon-
kursu, w trosce o gniazdowanie 
w zakamarkach budynku ptaków 
i nietoperzy, budynek został też 
objęty analizą ornitologiczną i chi-
ropterologiczną. Inwestycja dojdzie
do skutku w razie przyznania do-
tacji przez Urząd Marszałkowski.�

Nowa energia w ratuszu Świąteczny prezent 

Kończy się remont kanalizacji deszczowej wraz nowym kolektorem i bu-
dowa ciągu pieszo-rowerowego przy alei Wojska Polskiego w Darłowie
na odcinku od ul. Leśnej do torów kolejowych. 
Remont przeprowadzony został przez Przedsiębiorstwo Hydrobudowa
Sp. z o.o. w Sławnie, które wygrało przetarg nieograniczony ogłoszony
przez burmistrza Darłowa oferując najniższą cenę w kwocie 154.980 zł.
Dzięki współpracy miasta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Szczecinie powstaje ciąg pieszo-jezdny na długości
około 320 metrów, który połączy się z wybudowanym wcześniej ciągiem
pieszo-rowerowym na drodze dojazdowej do portu (obwodnicy). 

W obiektyWie

Czas
miejskiej
rewitalizacji 
� Powstanie Program Rewitalizacji
dla Miasta Darłowo na lata 2017 
– 2027. Dzięki niemu będziemy
mogli starać się o dofinansowanie
na odnowę naszego miasta z fun-
duszy zewnętrznych. Dotyczy to
samorządu, ale i prywatnych wła-
ścicieli.

1 grudnia burmistrz Darłowa 
– Arkadiusz Klimowicz podpisał
umowę z warszawską firmą Strefa-
Plus. Celem umowy jest opraco-
wanie dla naszego miasta programu
rewitalizacji, obejmującego plan
działań w określonych obszarach
miastach dzięki spotkaniom i kon-
sultacjom z mieszkańcami. Scena-
riusz działań podejmowanych pod-
czas prac obejmuje między innymi:
analizę i diagnozę obszaru zdegra-
dowanego wybranego do rewitali-
zacji, wybranie kierunków działań
rewitalizacyjnych, wskazanie po-
żądanych efektów oraz katalog
przedsięwzięć służących do walki 
z problemami występującymi na
obszarze wsparcia.

Wybrane inwestycje oraz dzia-
łania będą mogły uzyskać wsparcie
np. w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 
2014-2020. Wśród beneficjentów
znaleźć się może zarówno miasto,
jaki i sektor prywatny.

Na opracowanie dokumentacji
Miasto Darłowo pozyskał wsparcie
ze środków pomocowych Unii 
Europejskiej. Wniosek w tej
sprawie opracowany został przez
pracowników referatu integracji
europejskiej i inwestycji w paź-
dzierniku. 

Planowane na etapie wniosku
koszty przygotowania dokumentu
wynosiły: 35 815 zł. Wsparcie fun-
duszu: 30 442,75 zł. W trakcie pro-
cedury przetargowej dotyczącej wy-
boru wykonawcy, trwającej do 10
listopada złożono cztery oferty. Naj-
droższa wynosiła 78 043 zł, kolejne
64 857,90 zł; 46 740 zł, a najtańsza 
– StrefaPlus wyceniłą usługi na 
29 950,50 zł.

Termin opracowania ustalony
został na 24 marca 2017. Program
musi uzyskać pozytywną rekomen-
dację specjalistów z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Za-
chodniopomorskiego w zakresie
rewitalizacji obszarów zdegrado-
wanych. �

Leszek Hermann zadebiutował
książką pt. „Sedinum”, której
tytuł nawiązuje do łacińskiej

nazwy Szczecina z XVI wieku. 
Pisarz od ponad 20 lat jest archi-
tektem i prowadzi pracownię ar-
chitektoniczną razem z bratem. Zaj-
mują się głównie renowacją 
i konserwacją zabytków, pałaców
oraz dworków. Pomysł na napi-
sanie „Latarni umarłych” przyszedł
mu do głowy po przeczytaniu 
w „Obserwatorze Lokalnym” 
i w internetowym wydaniu Echa
Darłowa notatki zamieszczonej 
w sierpniu 2012 o poszukiwaniu
szczątków latającej fortecy strąconej
do morza koło Dąbek i lotników
amerykańskich, którzy zostali ze-

strzeleni 11 kwietnia 1944, z których
sześciu dotarło do brzegu.    

Liczącą ponad 600 stron książkę
Leszek Herman pisał przez dwa
lata. Jest w niej wiele informacji 
o Darłowie i okolicach, w tym o ko-
ściele św. Gertrudy, darłowskim
srebrnym ołtarzu, poligonie z naj-
większą armatą świata, królu Eryku
Pomorskim i wielu innych mrocz-
nych tajemnicach. Całość zgrabnie
powiązana jest sensacyjną fabułą.
Jak zauważył Arkadiusz Klimowicz
dzięki tej książce Leszek Herman
stał się trzecim twórcą po Leopol-
dzie Tyrmandzie i jego „Siedmiu
dalekich rejsach”, Marku Krajew-
skim i książce „ Arena szczurów”,
który prawie całą akcję powieści

umieścił w Darłowie i okolicy. Po
spotkaniu rozlosowano trzy nie-
dawno wydane „Latarnie umar-
łych” pomiędzy Czytelników przy-
byłych na spotkanie.  

Wieczór autorski z pisarzem 
w Darłowskim Centrum Wolonta-
riatu poprowadzili: Krzysztof
Walków i Arkadiusz Sip. 
�

Darłowo
pełne 
sensacji
W Darłowskim Centrum Wolontariatu 9 grudnia
odbyło się spotkanie autorskie z Leszkiem
Hermanem autorem sensacyjnej książki „Latarnia
umarłych”. Akcja powieści rozgrywa się 
w Darłowie.
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DarLOT to stowarzyszenie
skupiające do niedawna
powiat sławieński 

i wszystkie jego gminy (ostatnio 
z członkostwa zrezygnowała gmina
wiejska Sławno). Członkami są 
również podmioty gospodarcze 
z branży turystycznej (głownie ho-
tele i ośrodki wczasowe), a także inne
organizacje, np.: agroturystyczne. 
W chwili powstania DarLOT miał 
18 członków a obecnie skupia 80.

Stowarzyszenie ma też swoją
Radę Programową, na której czele
stoi starosta sławieński Wojciech
Wiśniowski. Pracują w niej wój-
towie i burmistrzowie gmin człon-
kowskich oraz Wiesław Połczyński
(Towarzystwo Miłośników Rzeki
Wieprzy i Grabowej), Iwona Ukleja

– Habros („Róża Wiatrów”, Dar-
łowo) i Sabina Mętrak-Lis (Hotel
Lidia, Darłowo).

Organizacja zajmuje się nie tylko
obsługą ruchu turystycznego – pro-
wadząc całoroczne i sezonowe
punkty informacji turystycznej 
– oraz promocją swoich członków 
w Polsce. Zarządza również inicja-
tywą uniwersytetu III wieku 
powiatu sławieńskiego oraz jest
współorganizatorem popularnych
RegionalBusów pokazujących miesz-
kańcom powiatu sławieńskiego
atrakcje naszego regionu. Jako jedna
z nielicznych w Polsce lokalnych or-
ganizacji turystycznych utrzymuje
się nie tylko ze składek ale z własnej
działalności gospodarczej. Polega
ona m.in. na produkcji pamiątek 

i gadżetów, a także sprzedaży bi-
letów na imprezy i wycieczki.

Ministerstwo Sportu i Turystyki
doceniło sukcesy DarLOTu i powo-
łało prezesa Jarosława Lichacego do
kilkunastoosobowej rady konsulta-
cyjnej . Prezes DarLOTu jest w niej
jedynym reprezentantem lokalnych
organizacji turystycznych. Wy-
razem uznania ministra ds. tury-
styki Dawida Laska dla DarLOTu
był też jego udział w organizowanej
od kilku lat w Darłówku debacie
„Media a turystyka”.

Prężność DarLOT doceniają rów-
nież inne LOTy wyznaczając naszą
organizację turystyczną na koordy-
natora w tworzeniu nowego ogólno-
polskiego stowarzyszenia skupia-
jącego lokalną branżę turystyczną. �

DarLOT rozwija skrzydła
Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna wybrała na kolejne 4 lata swoje władze. Prezesem na drugą kadencję jednogłośnie
został powołany Jarosław Lichacy. 

Blisko setka wystawców
zjawiła się w Darłowie 
na Wystawie Gołębi
Pocztowych Okręgu
Koszalińskiego.
Podsumowano tegoroczny
sezon lotowy.

� 3 i 4 grudnia Darłowsko-Sławnie-
ński Oddział Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych 
był gospodarzem imprezy, która 
ściągnęła do ośrodka Wodnik 
w Darłowie blisko setkę wy-
stawców m.in. z oddziałów w Bia-
łogardzie, Kołobrzegu, Koszalinie,
Połczynie Zdroju, Świdwinie oraz
oczywiście oddziału darłowsko-sła-
wieńskiego, który był głównym or-
ganizatorem wystawy. 

W okręgu koszalińskim jest
ponad 600 hodowców gołębi raso-
wych, z tego blisko setka w oddziale
darłowsko-sławieńskim. Wystawa,
na której prezentowano 230 gołębi
była podsumowaniem sezonu loto-
wego 2016. Jury wystawy dokonało
oceny gołębi w kilkunastu katego-
riach i wyróżniło hodowców dy-
plomami i pucharami.

Championami i Mistrzami
okręgu w poszczególnych katego-
riach zostali z okręgu darłowsko-
-sławieńskiego drugim wicemi-
strzem w dwóch kat „C” i „D” został
Ryszard Różycki, a w klasie Sport E
– Bohdan i Jerzy Kaczkowski. W ka-
tegorii Sport – Wyczyn pierwszym

wicemistrzem zostali Bohdan i Jerzy
Kaczkowski. Championem wy-
stawy został gołąb wyhodowany
przez Tadeusza Muchowskiego pre-
zesa darłowskiej sekcji PZHGP. Dy-
plomy i puchary wręczali: prezes
okręgu koszalińskiego Stanisław
Pawlica i główny organizator wy-
stawy Ryszard Różycki.

Burmistrz Darłowa Arkadiusz
Klimowicz gratulował hodowcom
znakomitych rezultatów, życzył da-
lekich lotów i dziękował organiza-
torom i sponsorom za ich pomoc 
i wielki wkład pracy. Jury darłow-
skiej wystawy wybrało 41 gołębi na
67. Ogólnopolską Wystawę Gołębi
Pocztowych, oraz Międzynarodowe
Targi Gołębi, które się odbędą 
w Kielcach w dniach 13-15 styczeń
2017.  Największa ich ilość pochodzi
z dwóch czołowych oddziałów; bia-
łogardzkiego i darłowskiego.

Na terenie wystawy odbyła się
aukcja gołębi, z której dochód prze-
znaczono na Dom Hospicyjno-Opie-
kuńczy Caritas, im. Biskupa Cze-
sława Domina w Darłowie. 

– Niewątpliwie darłowska wy-
stawa była najważniejszym tego-
rocznym wydarzeniem dla miło-
śników i hodowców gołębi poczto-
wych na Pomorzu Środkowym. Za-
pewne czuwał nad nią duch słyn-
nego Gołębia Króla Eryka Pomor-
skiego – podsumował główny
organizator wystawy Ryszard
Różycki. �

Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych

Gołębiarze 
w Darłowie 

Zebranie

krótkofalowców
� 4 grudnia w Darłowie spotkali
się krótkofalowcy z okręgu 
OT-22, czyli z dawnego woje-
wództwa środkowopomor-
skiego.
Spotkanie odbyło się w Termi-
nalu Pasażerskim, dzięki go-
ścinności dyrektora Zarządu

Portu Morskiego Darłowo 
Waldemar Śmigielski. Gościem
honorowym był Arkadiusz 
Klimowicz, burmistrz Miasta
Darłowo.
Podczas obrad dokonano oceny
i podsumowania działalności
oddziału w mijającym roku.
Osobom i klubom najbardziej
zasłużonym wręczone zostały
odznaki honorowe Polskiego

Związku Krótkofalowców, 
dyplomy oraz puchary za osią-
gnięcia.
Statuetkę za pierwsze miejsce
w zawodach Dni Morza – 2016 ,
SN1D-SP1KNM wręczono Klu-
bowi Łączności „DELTA” 
w Darłowie. Zebranie zakończy-
ło się opłatkiem wigilijnym
oraz życzeniami świątecznymi
i noworocznymi.

� Do Przedszkola nr 2 im. Janiny 
Porazińskiej zawitał długo oczeki-
wany gość z workiem przeróżnych
prezentów. 

Jak co roku Mikołaj kolejno od-
wiedził wszystkie grupy dzieci i ob-
darował je wspaniałymi prezen-
tami. 

Przedszkolaki pełne radości 
i oczekiwania śpiewały miłemu go-
ściowi piosenki, recytowały przy-
gotowane na tę chwilę wiersze oraz
zaprosiły dostojnego przybysza do
wspólnego tańca.

Dzieci ostanowiły przekazać
dobre tradycje odwiedziły burmi-
strza Darłowa i pracowników 
darłowskiego samorządu ze świą-
tecznymi życzeniami. �

Mikołajki u przedszkolaków 
– dzieci z życzeniami w ratuszu
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N
ajwiększe, już tradycyj-
nie to dzieło naszych 
mistrzowskich kolarek 

z klubu BCM Nowatex Ziemia 
Darłowska. To właśnie Daria Pi-
kulik reprezentowała Darłowo 
w zawodach kolarstwa torowego na
igrzyskach letnich Rio 2016. Do tego
liczne trofea w zawodach europej-
skiego i krajowego szczebla. Praw-
dziwy wysyp medali.

Podobnie licznymi trofeami
mogą pochwalić się nasi karatecy 
z klubów Karate Kyokushin i Oyama
Karate. Walczyli dzielnie i posypało
medalami. Szczególnie ważne jest,
że wielką sportową klasę osiągają za-
wodnicy bardzo modzi, na początku
swej sportowej kariery. Nie mają ta-
kich osiągnięć nasi bokserzy z klubu
Kontra. Ale też mieć nie mogą. To
stosunkowo młoda sekcja, a trudna
sztuka szermierki na pięści wymaga
czasu. Zajęcia tam prowadzone
cieszą się wielkim zainteresowaniem
wśród Darłowian i grupa wal-

czaków rośnie z miesiąca na miesiąc.
Kolejny klub to UKS Orlik. Jedna 
z większych Akademii Piłkarskich
w regionie. Młodzi i bardzo młodzi
adepci piłki kopanej w liczbie około
200 już za kilka lat stanowić będą 
o jakości piłki nożnej w regionie, 
a może także w kraju. Pewnie zasilą
też dorosła drużynę piłkarską MKS
Darłovia. A skoro już o niej mowa,
to: drużyna seniorów naszej 
Darłovii zajmuje po rundzie je-
siennej rozgrywek Klasy Okręgowej
1 miejsce. Fotel lidera ligi daje pod-
stawy do optymizmu związanego 
z możliwością awansu do Ligi
Okręgowej. Ale to dopiero wiosną
przyszłego roku. Rezygnacja trenera
Krzysztofa Jasiewicza z przyczyn
natury osobistej i zawodowej
stwarza konieczność poszukiwania
nowego szkoleniowca. Ale to zmar-
twienie Zarządu klubu. 

Czas na siatkarzy z klubu
Stocznia Darłowo. Powoli i z mo-
zołem włodarze klubu odbudowują

jej potęgę, jaką zawsze w Darłowie
była. Nie mamy na tą chwile zespołu
seniorskiego, ale za to kilka drużyn
w młodszych kategoriach wieko-
wych, łącznie z drużynami dziew-
częcymi. Z powodzeniem walczą
one o prymat w swoich ligach, często
z dużymi sukcesami. Serce rośnie ob-
serwując szybkie postępy sportowe
naszej siatkarskiej młodzieży. 

Szczególnie fascynujące jest 
darłowskie bieganie. I nie mam tu
na myśli cyklicznych biegów orga-
nizowanych przez miasto. Chodzi
mi o wielką rzesze ludzi w różnym
wieku, którzy z biegania zrobili
swoją wielka pasję. Ludzie biegają
namiętnie, wzajemnie się wspoma-
gają, tworzą wspaniałą atmosferę
dla najtańszej formy utrzymania do-
brej formy fizycznej i zdrówka. Ani-
matorem tych działań są, właściwie
zawodowcy z klubu Runnerswalde
Darłowo. Biegacze z logo Lubię Da-
rłowo są wszędzie. Tak trzymać.

Na koniec moich sportowych re-

miniscencji coś szczególnego. Jest to
bardzo wytrwała i, coby nie mówić
odważna grupa ludzi pod nazwą
Darłowscy Twardziele. Sportowcy
ci czekają cierpliwie aż minie lato 
i woda w morzu będzie bardzo, ale
to bardzo zimna. Wtedy nadchodzi
ich czas. Wszyscy, od najmłodszych
po najstarszych cyklicznie w każdą
niedziele kąpią się w naszym ko-
chanym Bałtyku. Brr, na samo
wspomnienie mam dreszcze. A oni?
Oni nie, oni wytrwale i z gracją za-

nurzają się w zimnej wodzie, maja
wspaniałe humory i zdrowie nie od
parady. Brawo Twardziele. 

Tyle o Darłowskim sporcie 
w wielkim skrócie. Wyraźnie widać,
że możemy być dumni z postępów
czynionych przez naszych spor-
towców. Także z tego, ze ich ilość
musi przejść w jakość. A jak nie, to
i tak zdrowie naszej młodzieży jest
wartością nadrzędną. Brawo
wszyscy.

ANDrzej rAchwAlskI

Darłowski sport w 2016 roku
Mijający rok był znakomity dla szeroko rozumianego sportu i kultury fizycznej. Nasi sportowcy występowali na wielu arenach
zmagań, z Igrzyskami Olimpijskimi włącznie. Odnieśli wiele sukcesów i zdobywali niezliczona ilość sportowych trofeów. 
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